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Toimintakertomus 2018
Yleistä

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 1.2.2018 Savonlinnan pääkirjasto Joelin kokoustila Miitissä.
Kokoukseen osallistui 22 jäsentä.

Toimitsijat

Vuosikokouksessa yhdistyksen hallituksen kokoonpano muodostui seuraavaksi:
Helena Dahlström
Eija Kylliäinen
Kari Lyytinen
Raija Nuutinen
Paula Putkonen

puheenjohtaja
jäsen
jäsen
jäsen
jäsen

Varajäseninä toimivat kertomusvuonna Merja Immonen ja Kati Asikainen.
Yhdistyksen varapuheenjohtajana toimi Kari Lyytinen, rahastonhoitajana Raija Nuutinen, sihteerinä Paula Putkonen, jäsenrekisterin ylläpitäjänä Seppo Kettunen ja tiedottajana Aija Liimatta.
Toiminnantarkastajina olivat Hannu Nykänen ja Pekka Liimatainen sekä varalla Aija Liimatta
ja Liisa Raatikainen.
Hallitus kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa.
Jäsentilanne
Vuoden 2018 lopussa yhdistyksellä oli 82 jäsentä. Uusia jäseniä hyväksyttiin 11. Jäsenmaksu
oli 17 € vuodessa. Yhdistys on Suomen Sukututkimusseuran jäsen.
Jäsentapaamiset
Vuoden 2018 aikana yhdistys kokoontui kahdeksan kertaa erilaisissa jäsen- ja yleisötapaamisissa.
1.2.2018

Vuosikokous pääkirjasto Joelin kokoustila Miitissä. Kokouksen jälkeen kuultiin
jäsen Pekka Monosen esitelmä Lapin sodasta. Läsnä oli 22 jäsentä.

16.-17.3.2018 Ravintola Paviljongin koulutustila Purserissa pidettiin yleisölle avoin sukututkimuksen peruskurssi. Liisa Raatikaisen yleisinfon jälkeen paneuduttiin osallistujien (14) omiin tutkimuksiin. Yhdistyksen jäsenet toimivat opastajina, ja heitä oli
kymmenkunta.
14.4.2018

Pääkirjasto Joelin kokoustila Miitissä tutkittiin ja tulkittiin jäsenten kesken vanhoja käsialoja ja tekstejä. Osallistujia oli 16.

26.5.2018

Jäsenten kevätretki Putkisalon kartanoon Rantasalmella. Raija Nuutinen kertoi
kartanon historiasta ja vasta valmistuneesta päärakennuksen remontista. Sitten
siirryimme kahville kartanon isoon saliin, jossa Susanna Nuutinen Putkisalon
kartanosta kertoi kartanon toiminnasta. Retkelle osallistui 14 jäsentä ja kuusi
seuralaista.

8.9.2018

Jäsenten syysretki Kerimäen Kallunmäen kirkon muistomerkille Silvolaan. Vesa
Luukkonen kertoi Kallunmäen kirkon ja hautausmaan historiasta ukkosilman
sattuessa raekuuroineen juuri kohdalle. Sen jälkeen kokoonnuimme kahville
kylätalolle, jossa Päiviö Rauhansalo Kerimäki-seurasta kertoi vanhasta sotilastiestä Savonlinnasta Viipuriin sekä vanhasta mestauspaikasta, jotka ovat samoilla tienoilla. Retkelle osallistui 15 jäsentä ja yksi seuralainen.
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14.10.2018

Tutkimuksesta tarinoiksi –koulutustilaisuus pääkirjasto Joelin kokoustila
Miitissä. Aluksi Raija Nuutinen kertoi kirjansa ”Putkisalon kartano – rälssejä ja
torppareita” valmistumisvaiheista. Tämän jälkeen tehtiin ryhmätöitä kolmessa
ryhmässä. Yksi ryhmä selvitti Rauhalinnan historiaa, toinen Sovinnon kaivon
historiaa ja kolmas Nälkälinnanmäen historiaa. Osallistujia oli 13.

16.11.2018

Karttojen käyttö sukututkimuksessa –koulutus pääkirjasto Joelin kokoustila
Miitissä. Jäsen Aija Liimatta esitteli kokoamansa laajan materiaalin digitaalisessa muodossa olevista kartoista. Raija Nuutinen kertoi, mitä karttoja on mahdollista saada digitoitujen lisäksi Maanmittauslaitokselta ja Kansallisarkistosta,
ja miten näissä virastoissa kannattaa toimia. Osallistujia oli 12.

11.12.2018

Jäsenten joulukahvit eli Sukusumpit nautittiin Teboil Kallislahdessa. Tutustuttiin
samalla siellä olevaan yhdistyksen kirjallisuuteen. Puheenjohtaja Helena Dahlström esitteli myöhemmin julkaistavaa yhdistyksen blogipaikkaa. Läsnä oli 19
jäsentä.

Muu toiminta
Vuoden aikana päivitettiin yhdistyksen kotisivuille tiedot jäsenten tutkimista suvuista. ”Suvut”-välilehden alle tuli kolme eri listaa: jäsenten tutkimat suvut sukunimen, tutkijan ja paikkakunnan mukaan.
Kotisivuille tehtiin uusi välilehti ”Jäsenten julkaisut”, johon kerättiin jäsenistöltä tiedot julkaisuista, joita he ovat itse tehneet tai joita he ovat olleet mukana tekemässä (suku-, kylä- ja talokirjat, muut kirjat, monisteet, nettijulkaisut, blogit jne.).
Loppuvuodesta päätettiin perustaa yhdistyksen oma blogi ”Onko kulttuuria ilman historiaa?”, johon otetaan vastaan kirjoituksia yhdistyksen jäseniltä. Ensimmäisinä blogikirjoituksina lisätään 14.10. ryhmätyönä tehdyt artikkelit, jotka koskivat Savonlinnan Rauhalinnan,
Nälkälinnanmäen ja Sovinnon kaivon historioiden selvittämistä.
Toukokuussa 2018 voimaantulleen EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti laadittiin myös
Savonlinnan seudun sukututkimusyhdistys ry:lle rekisteriselosta, joka on yhdistyksen kotisivuilla.
Yhdistyksellä on suljettu Facebook-jäsenryhmä, ylläpitäjinä Helena Dahlström, Aija Liimatta
ja Liisa Raatikainen, sekä avoin Facebook-ryhmä, jonka ylläpitäjinä ovat Helena Dahlström ja
Aija Liimatta. Yhdistyksen sähköpostiosoite on sln.sukututkijat@gmail.com. Yhdistyksen nettisivut ovat www.savonlinnanseudunsuku.fi.

